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Resumo
O Vírus da Imunodeficiência Humana tem como principal implicação a
debilitação do sistema imunológico do indivíduo, deixando-o suscetível a
adquirir inúmeras doenças. Estudos demostram que no Brasil a contaminação
pelo vírus vem aumentado progressivamente, principalmente entre jovens do
sexo masculino de 15 a 24 anos. Diante do elevado nível de novos casos de
contaminação pelo vírus, se faz necessário enfatizar a extrema relevância das
práticas de prevenção. A Pastoral atua nesse contexto, conformando-se em um
profícuo espaço de troca de experiências e informações. Objetivou-se relatar a
experiência de estudantes de enfermagem durante as atividades executadas
em uma pastoral do município de Iguatu-CE. Trata-se de um estudo descritivo,
do tipo relato de experiência, que discorre sobre atividades teórico-práticas
realizadas durante os meses de janeiro a setembro de 2019, juntamente com
os membros da Pastoral da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida da
Diocese de Iguatu-CE. A Pastoral atualmente conta com 18 membros em sua
equipe. Para compor o grupo de agentes da pastoral, primeiramente realiza-se
um processo de capacitação com cursos, oficinas e seminários e atividades
teóricas-reflexivas acerca do processo de espiritualidade e suas implicações
sociais. É perceptível a importância do trabalho que a pastoral tem executado
no que tange ao processo de prevenção da transmissão do vírus, sobretudo no
acolhimento da pessoa que vive com o Vírus da Imunodeficiência Humana. As
principais ações que foram executadas no período foram: educação em saúde
e promoção da saúde, realizadas em lugares estratégicos, nos quais existem
pessoas em vulnerabilidade, bem como estimular o diagnóstico precoce, por
meio da testagem rápida de fluído oral. Todas as ações se deram com vistas
ao acolhimento dos sujeitos, oferecendo também suporte espiritual. Salienta-se
que a Pastoral tem princípios religiosos fundamentados na Igreja Católica,
porém buscam integrar outras religiões no seu contexto, compreendendo a
diversidade religiosa e as suas implicações no campo da saúde. As vivências
possibilitadas pela pastoral nas ações aqui descritas evidenciam a importância
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da inserção de acadêmicos em enfermagem em projetos sociais, propiciando
condições de aplicar os conhecimentos adquiridos na comunidade.
Reconhecem-se as contribuições da experiência na formação pessoal e
acadêmica, favorecendo uma postura crítica no acadêmico de enfermagem, o
que potencialize a formação de futuros enfermeiros sensibilizados com o
cuidado integral.
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